Na categoria do azeite, tendo como tema e base
“Azeite, transparente como o vidro”, a garrafa Oliver, como
proposto, oferece uma identidade e uma forma ao azeite,
uma nova maneira de o ver através do vidro, procurando a
elegância presente no processo do azeite.

O método de como é criado este alimento tem
várias etapas e aquela em que eu me baseie como exemplo, foi a moenda da azeitona, um instrumento que
a mói e tritura. Antigamente, o equipamento para esta
fase era preparado num sistema de galgas que giravam
num recipiente composto em pedra, eram moinhos robustos e pesados, que sendo rodados manualmente,
esmagavam na totalidade a azeitona; atualmente, essas estruturas são substituídas por moinhos com martelos metálicos, um processo mecânico, contudo, o movimento é o mesmo, sendo ele giratório e contínuo, e é
isso mesmo que esta garrafa nos apresenta.
Exibe uma estrutura elegante, transpondo a ideia
de movimento, dado através da sua base de formato
orgânico, que se envolve no resto da garrafa de forma a oferecer-lhe relevo e dinamismo, que estando em
harmonia na mesma direção, fornece-nos a sensação
de um movimento constante até metade da garrafa,
que ao chegar subtilmente a meio, ao subir, suaviza,
tornando-se mais imóvel e fina.

Dossier Sintético | Categoria Azeite | 2017-2018 | Azeite, transparente como o vidro | Verallia

20

24

21

44

É fácil de manusear pela sua estrutura fina no topo,
não ficando menos prática a parte de baixo, pois embora mais larga, permite uma segurança maior ao a
agarrarmos, devido à sua maior saliência, não sendo
também muito alta. Tudo isto, para além de ajudar
no manuseamento, também facilita o seu transporte
para outro local, com capacidade para 350ml, não
sendo um produto robusto e enorme. Este está projetado num tom canela, uma cor que permite uma maior
proteção do azeite.
É um dos alimentos mais refinados, puros e saborosos e a garrafa demostra isso inclusivamente, procurando como público-alvo, todos aqueles que o apreciam, desde jovens a mais velhos, tanto em ambiente
familiar como em restaurantes, é uma garrafa que devia estar presente e que se adequa a vários contextos, elegante fora de casa e dentro desta, pois toda a
gente gosta de ter uma mesa composta com produtos
que se distinguem com qualidade, sem ser excessivo
para ocasiões em casa, nem demasiado simples para
um restaurante.
Para quem deseja fazer a diferença numa mesa.
Subtil e graciosa.
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Capacidade para: 350ml
Unidade em: Milimetro

